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-ll. Á|talános ĺnformácĺók a beszámolóhoz
1.1.

Az Anyaoltalmaző Alapítvány bemutatása

Alapítványunk k<izhasznú szelvezet, ľendelt célja szeľint elsősoľban krízishelyzetbe keľült
édesanyáknak és gyermekeiknek, váľandós anyáknak, illetve teljes családoknak igyekszik
segíteni: átmeneti elhelyezés, ellátás biztosításával, jogi-, pszichológiai-, mentális tanácsadással.
Családjaink többsége szociális' vagy családi okok miatt vált hajléktalanná gyermekével együtt.
(Bővebben ld. a mellékelt szakmai beszámolóban.)
1.2.

Az iizleti évi gazdállkodás ktirĺilményeĺ

Jelen beszám olő a2020. január 0l . - 2020- december
foľdulónapj a 2020' decembeľ 3 l.

Mérlegkészítésidőpontj a: Ż0Żl. március

3 l . köz<jtti

gazdálkodási időszakot tileli fel,

a

mérleg

3l.

A beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével,a számviteli
1.3.

feladatok irányításával megbízott személy méľlegképes
könyvelĺĺi képesítésselbíľ,a nyilvántartásba vételt végző szeÍvezet által vezetętt könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenységellátásáľa jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)
rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért
felelős személy neve, címe, regisztrációs száma:

Név: Püski Ágnes
Regisztľációs szám: 13Ż423
Kurátor Kft.

l054 Budapest, Tüköry u. 3.
Adószám: 10235856-Ż-4l

1.4.

A beszámoló aláírója

Az

Anyaoltalmaző Alapíwány számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-kimutatást és a
kiegészítő mellékletet) a hely és a keltezés feltiintetésével az Alapítvány képviseletére jogosult képviselő,
Haraszti István írja alá'
Az Alapitvttny legfőbb irányító szervének dontése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerŕiségét,
nregbízhatóságát és valódiságát könywizsgáló nem ellenőrizte.
2. A' számviteli

2.1.

politika alkalmazása

A könyvvezetés mĺĺdja

Az

Alapítvány könyveit magyar nyelven' a kettős könyvvitel elvei és szabźůyaiszerint vezeti. A
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló osszeállítása megbízott kĹilstí
szolgáltató feladata.

2.2. Akönywezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyaľ forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérĺíjeltilés hiányában ezer
az MNB által közölt
forintban kerülnek feltüntetésre. A nem forintra szóló eszktizök, források értékelését
devizaárfolyamon hajda végre.
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2.3. Alkal mazott számvitelĺ szab ályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Alapitvány źita| kialakított számviteli
politika szerint került összeállításľa, a törvény előíľásaitól való eltérésreokot adó körülmény nem merült
fel.
Az Alapiwźlny számviteli politikáját azizleti tevékenységťrgyelembevételévela számviteli törvényben
előín alapelvek és értékelésimódok, az amoftiztlciós elszámolásľa és értékvesztésrevonatk oző szabi|yok
és céltaľtalékképzésielőírások alapjän alakította ki
Az A|apiwány a számviteli politikáj tlban, améľIegben szerepl<í tételek éľtékelésiszabályaita kovetkezők
szerint ľögzítette.
A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számvitelről szóló 2000. évi C' ttirvény (továbbiakban
Sztv.) foglaltak Íigyelembevételével_ a bekerülési énékenértékeli,csĺjkkentve azt atv-ben megadott
alkalmazott leírásokkal. A 200.000,- Ft egyedi beszerzési értéketmeg nem haladó tárgyi eszköżok"t,
üzembe helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenéskéntszámolja el.
A követeléseket értékvesztésselcsökkentett, illetve az értékvesztésvisszaín összegével növelt
könyvszerinti értékenétékeli.

2.4.

A számvitelĺ politika tárgyévi váitozása

A tárgyévben az Alapítvány számviteli politikájában olyan vźitozźsnem tĺiľtént,amely a valós és
megbízható kép megítélésétérdemben befolyásolta volna.
2.5.I]zleti jelentés
Az A|apitvány üzleti jelentés készítésérenem ktitelezett.
2.6. Jelentős és nem jelentős tisszegű hibák értelmezése
Jelentős łisszegűnek minősĹil azldlzl'eti évben feltát, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút éľtékénekegyĺittes összege a vizsgált üzleti évre készítettbeszámoló eľediti
mérlegfőösszegének z%o-ált, de legalább az l MFt-ot , va1y ennek megfelelő devizacisszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása atérgyévibeszámolóban nem atźľgyéviadatok között, haněm
elki.il önített en, elÍ5zo évek módos ításaként keľĹil bemutatásra.

Nem jelentős tisszegű

A

számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős cisszegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében,a ktilönbĺiző el|enőrzések sotán, egy adott évet érintően, évenként ktiltin-kütön feltárt
hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét ntivelő-csĺikkentő- értékénekegyüttes (előjeltől
fiiggetlen) összege nem haladja meg az 1 millió foľintot'
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük
azokat a tételeket, amelyek tételéftékemeghaladja a besorolásukhoz :artoző beszámolósor
értékének20 %-áú és értékük meghaladja az20 mlllió forintot.
Kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások, amelyek nincsenek szoros
összefliggésben vagy közvetlen kapcsolatban az Alapítvány tevékenységével,rendszeres
közhasznú tevékenységénkívtil esnek, a bekövetkezésük eseti jellegű.
2.7 .

Az

Le|tározá si szab ályok

eszközők és források leltározása az eszktjzök és források leltárkészítésiszabályzata szerint, az
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabźiyai az elĺőző uzleti évhez képest nem
változtak.
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2.8. Pénzkezelésĺszabályok

A

pénzkezelés a számviteli politika részekéntkialakított pénzkezelésiszabá|yzatban előírt szabályok
szerint töfténik, apénzkezelés szabályai az elozoĺjz|eti évhez képest nem változtak.

2.9. Sajátos tevékenységgelkapcsolatos további infoľmációk

Az Alapiwány

tevékenysége alapján más jogszabźiy á|tal további, a sajátos tevékenységgelkapcsolatos

információk közléséľe kötelezett.
szabályozzák:

Az

Alapitvány sajátos tevékenységétaz alź,}bi jogszabályok

- a számvitelről szóló 2000. évi C. töruény,
- a20l l. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogľól' a közhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek
mííködésérőlés támogatásáról. A törvény éftelmében az A|apítvány ktizhasznúsági melléklet készítésére
kötelezett.

- a 350lŻ0ll. (xII.30.) Kom.

rendelet
ktizhasznriság egyes kéľdéseiről,

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a

- a 47912016. (xII.28.) Koľm. ľendelet a számviteli torvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló

készítésiés könywezetési kötelezettségének sajátosságairól.

3. Méľleehez kapcsolódó kiegészítések
3.1.

A méľlegtagolása

Ú1 totelet a méľlegben

A tárgyévi beszámolóban az előilt sémán tťll új méľlegtételek nem szeľepelnek.
Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány

a tárgyidĺíszakban nem élt.

3.2. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívĺilitételek
Az A|apítvtlny pénzügyi helyzetének megítéléséhezszükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő
kívĹili vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külĺin bemutatni nem
rendelt, de bęmutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek'
- mérlegen

3.3. BeÍ'ektetett eszköztik
Fordulónapon az Alapítvány immateriális javainak bruttó éńéke84 eFt, nettó éftéke0 eFt, a tárgyi
eszktizĺik bruttó értéke8l.8l l eFt, nettó értéke43.867 eFt.

3.4. Foľgóeszkłizök
3.4.1. Készletek

Az Alapítvźnya fordulónapon készlettel nem rendelkezett.
3.4.2. Ktivetelések

A fordulónapon

az Alapítvány 706 eFt munkavállalókkal

szembeni követeléssel rendelkezett.

-43.4.3. Éľtékpapíľok

Az

Alapítvány a fordulónapon 28.000 eFt értélcĺértékpapinalrendelkezett.

3.4.4. Pénzeszköziik

Az

Alapítvány a pénzeszkozeit k<inyv szeľinti éľtékentartja nyilván ťorint ĺisszegben. A
méľlegben ahźnipénztáregyenlege 2020. december 3l-én 0 eFt, az elszámolási betétszámla
egyenlege 25.939 eFt,

3.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Az

Alapítvány a fordulónapon 3.436 eFttárgyévi bevételből és l87 eFt kĺivetkező idószakot terheltí
költségbő l származő aktív időbeli elhatárolással rendelkezett.

3.6. Saját tőke
3.6.1. Induló vagyon

Az induló vagyon méľlegértékel.320 eFt.
3.6.2.Tőkeváitozás
A tőkeváltozás fordulónapi éľtékel0l.54l eFt.
3"6.3.Táľgyévi eľedményalaptevékenységből

Az

Alapitvány táľgyévi alaptevékenységének eredménye -5.704 eFt.

Az A|apitvźtny Ż020-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.
3.7. Kötelezettségek

"l. Rövid lejáratú kötelezettségek
kötelezettségek értékelésea mérlegben kĺinyv szerinti értékentörténik. A kötelezettségek
között szeľepel 758 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség' 3.302 eFt adó- és járulékfizetési
kotelezettség, 52 eFt mobiltelefon vásáľlásából származő részletťlzetésikötelezettség, l03 eFt
utalandó munkabéľ, illetve 3 eFt egyéb kötelezettség.
3.7

A

3.8. Passzív időbeli elhatárolások
A mérlegkészítésidőpontjábanaz Alapítványnak 401 eFt fel nem használtszJ{ l%-ből és 359
eFt tárgyévet teľhelő kĺiltségből szátmaző passzív időbeli elhatáľolást igénylő tétele volt.

ĹEredmény_kimu tatáshoz kancsolódó kiepészítések
4.l. Az eredmény_kÍmutatás tagolása
Ú; toteleľ az eľedmény_kĺmutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előirt sémán tul új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Továbbtagolt tételek az eľedmény-kĺmutatásban
Az eredmény-kimutatás tételeinek további tagolásával

az A|apitvány a tárgyidőszakban nem élt'

4.2. Bevételek

Bevételek alakulása
Az Anyaoltalmazó Alapítvlíny bevételeinek megoszlását,

és azok alakulását mutatja be az alźlbbitáblázat:
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Bevételek alakulása és megoszlása
Előző idószak Tár'gyid<iszak

Bevétel-kategória

eFt

Arbevétel
AktiváIt

saj át

I

eFt

18.099

18,364

tot%

0

0

o/
/o

89.009

r04%

88,845-

t04%

teljesítményérték

Egyéb bevételek

-

Támogatások,adományok

Pénzi'igyi mtĺveletek bevételei

.....

Bevételek összesen

.l,ä.g

?3"/v

l03o/o

108.629

4.3. Ráfordítások

Ráfoľdítások alakulása

Az Anyaoltalmaző Alapítvány ráfoľdításainak

megoszlását, és azok alakulását mutatja be

az alábbi

tá.ů.lázat:

Ráfoľdítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak Tárgyidőszak

eFt

I
.

eFt

Anyagiel legtĺ ľáfoľdítások

2l

.01 8

2r.557

Személyi jel legĹĺ ráfoľdĺtások

77:6:9.4

861653

Értékcsökkenési leírás

3-,ol ?

2.827

Egyéb ráŕbľdĺtások

257

Ż.663

ľ:ľ"ĺigyl ľ"ĺJ:ľl:|,IĺP$ĺta:*i

736

633

102.718

114.333

Ráfoľdítások ôsszesen

."

lQ3"v-g-

\! -z|/:

94%

10360/o

?Íi/:

tllo/o

4.4.Adófizetési kötelezettség
Táľsasági adó megállapítása
Az A|apitvźlny táľgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési kĺiteĺezcttsége
nem keletkezett.

4.5. Eredmény

Az adónott eredmény felhasználása
Az Alapitvány eredménye 20Ż0-ban 5.704

eFt veszteség, amelyet a tőkeváltozás terhéľeszámol el.

5. Tájékoztatő adatok

5.l. Béľ-és létszámadatok
Az A|apitválny l9 fó munkavállalót foglalkoztatott, önkéntesek nem segítették az Alapítvány munkáját.
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6. Beszámo|ő

azAlapítvánv 202o. évĺtevékenvsépéről

2020. évben az Anyaoltalmaző Alapítvány Családok Átmeneti otthona ĺlphźrzban30 édesanyźnak,

valamint

7l

gyermeknek, a Régiházban 23 anyźnak, 16 apźnak, és 44 gyeľmeknek nyújtottunk

segítséget.

osszesen l84 fő, 28 623 napot töltött

Budapest, 202l. április 23"

el otthonainkban.

A

Szakmai beszámoló mellékletben.

